
 
                                                Den Haag, 12 juni 2020 

 
Geen busvervoer meer 
De school biedt helaas geen busvervoer voor 

 
 
Vanaf 8 juni jl. zijn we gestart met hele dagen les op 
school. Bijna alle kinderen komen weer op school. 
Alhamdoeliellah. Het is voor iedereen weer even 
wennen geweest. We proberen weer snel alles op te 
pakken, uiteraard wel met de nodige maatregelen om 
er voor te zorgen dat het veilig is op school en we 
rekening houden met de gezondheid van kinderen, 
ouders en personeel. 
 
We zijn gestart met het afnemen van de toetsen. We 
hebben nog 5 weken om tot de zomervakantie om 
nog zo veel mogelijk de lesstof te behandelen waar de 

De school biedt helaas geen busvervoer voor 
leerlingen meer aan. De kosten zijn te hoog om dit 
nog aan te kunnen bieden. De school kan u in contact 
brengen met een erkend taxibedrijf dat het 
busvervoer tegen een scherpe prijs kan verzorgen. U 
kunt voor het telefoonnummer contact opnemen met 
de administratie van school. 
 
Ooievaarspassen in laten scannen op school 
Kinderen die een ooievaarspas hebben, dienen hun 
ooievaarspas jaarlijks in te laten scannen bij de 
administratie (De school krijgt dan 50 euro per 
leerling). Daarmee kunnen we dan activiteiten 
organiseren op school. Stuur daarom de 
ooievaarspassen mee met uw kind.   
 nog zo veel mogelijk de lesstof te behandelen waar de 

kinderen moeite mee hebben. We gaan nog even een 
mooie eindsprint maken met de kinderen in sha Allah! 
 
Communicatie middels de schoolapp. Social Schools 
Binnenkort krijgt u een mail met informatie over de 
schoolapp Social Schools 3.0. Dit is een online 
communicatieplatform voor scholen. Het doel is om 
onze ouders meer inzicht te geven in hetgeen er op 
school en in de klas gebeurt. Als school vinden wij het 
belangrijk dat u als ouder op de hoogte blijft van de 
dagelijkse gang van zaken en dat we u snel en 
gemakkelijk kunnen voorzien van belangrijke 
informatie. 
  

 
Houd rekening met de buurt 
Nu alle kinderen weer hele dagen naar school komen 
is het weer druk in de ochtend en in de middag. We 
krijgen meerdere klachten binnen van ouders en 
buurtbewoners. Er zijn helaas ouders die op straat 
stoppen en uitstappen om de kinderen af te zetten of 
op te halen. Ook wordt er in de ochtend getoeterd.  

Wij moeten het goede voorbeeld geven. Onze 
kinderen nemen ons gedrag over. Wij willen ze goed 
opvoeden. We moeten laten zien hoe we goed 
omgaan met elkaar en met de buurtbewoners. Ook 
vanuit de islam wordt ons geleerd om rekening te 
houden met elkaar. Onze buren zijn belangrijk voor 
ons. Parkeer de auto een paar straten verderop en 

 
 
Nieuwe aanmeldperiode 3-jarigen 
Kinderen geboren tussen 1 januari 2017 en 30 juni 
2017 kunnen de komende 2 weken worden 
aangemeld. De aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 
3 juli 2020. U kunt het formulier tussen 9.00 en 14.00 
uur langsbrengen op school. Na 3 juli kunnen deze 
kinderen helaas niet meer worden aangemeld. 

ons. Parkeer de auto een paar straten verderop en 
loop een klein stukje naar school. Vertrek op tijd en 
houd rekening met de andere ouders en 
buurtbewoners.  

Laten we samen zorgen voor een goede sfeer op 
straat met begrip voor elkaar. 

 



Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4 -18 jaar 
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw 
kind tussen de 4 jaar en 18 jaar ? Dan ontvangt u per 
post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas 
aan te vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het 
gezin. 
 
Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind 
spullen voor school kopen: pennen, potloden, 
gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is 
voor school.  
 
De waarde van de pas is € 50 voor basisschool; €250 

Wij kiezen hiervoor, omdat we niet alle onderdelen 
van het rapport goed kunnen beoordelen, maar het 
wel belangrijk vinden dat de kinderen een rapport 
krijgen waarin staat hoe het schoolwerk de afgelopen 
maanden is gegaan. Groep 8 krijgt wel een volledig 
rapport, omdat zij hele dagen naar school zijn 
geweest. 
 
De kleuters krijgen aan het einde van dit schooljaar 
geen KIJK-rapport. De leerkrachten zullen de 
ontwikkeling  van de leerlingen volgen middels een 
observatieformulier. In dit formulier staan de doelen 
beschreven die vereist zijn om over te kunnen gaan De waarde van de pas is € 50 voor basisschool; €250 

voor brugklas en € 150 voor leerlingen vanaf de 
tweede klas van het voortgezet onderwijs. 
 
Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de 
gegevens, dan kunt u het formulier terugsturen in de 
antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 
 
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website 
van Leergeld Den Haag!  
 

beschreven die vereist zijn om over te kunnen gaan 
naar groep 2 of groep 3. U wordt aan het einde van 
dit schooljaar uitgenodigd voor een oudergesprek, 
tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind 
besproken. U krijgt hier nog een aparte uitnodiging 
voor van de leerkracht. 
 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

 
 
Eind mei is het aanvraagformulier verstuurd. Bel of 
mail als u 15 juni nog geen aanvraagformulier hebt 
ontvangen. 
 
T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30) 
Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl 
 

 

Zomervakantie Ma. 20-07 Vr. 28-08 
 

Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2: 
* Wo. 24-06-‘20 
* Do. 25-06-‘20 *  
* Vr. 26-06-‘20  
 

Geplande activiteiten aankomende periode: 
 

Activiteit Schooldag 
Afscheidsavond groep 8 10-07-2020 

Activiteitenweek groep 8 
13-07-2020 t/m 17-
07-2020 

  
 
Rapporten 
De leerlingen van groep 3 t/m 7 krijgen 7 juli as. een 
aangepast rapport mee. Dat betekent dat in het 3e 
rapport de leerlingen een rapportcijfer krijgen voor 
technisch lezen, taal, rekenen, spelling en begrijpend 
lezen. De cito resultaten en de beoordeling van de 
gedragskenmerken komen uiteraard ook op het 
rapport te staan. 
 

 
 


